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№
з/п Найменування товару

Один
иці

вимі
РУ

Кількіс
ть

Ціна сума

1 2 3 4 5 6

1

Калоприймач 17450 стомічний 
однокомпонентн. №30 мішок відкр 
непрозор. для вирізання 10- 70 мм (НК 
024:2019 -31075 Калоприймач для кишкової 
стоми відкритого типу, однокомпонентний):

уп 112 2 031,86 227 568,32

2
Калоприймач однокомпонентний, кат № 
17500. Пакування № 30 (НК 024:2019 - 
31075 Калоприймач для кишкової стоми 
відкритого типу, однокомпонентний)

уп 12 2 255,73 27 068,76

3

Калоприймач двокомпонентний відкритий 
мішок з фільтром, непрозорий. 60 мм, 10 
шт/уп (НК 024:2019 3 1076 Калоприймач для 
кишкової стоми відкритого типу, 
багатокомпонентний)

уп 3 555,00 1 665,00

4
Калоприймач 13181 уростомний, пластини 
10-45 мм №5 (НК 024:2019 - 31071 Клейова 
пластина остоми)

уп 12 391,97 4 703,64

5
1758 уростомний мішок 50 мм №20 (НК 
024:2019 -31069 М ішок уростомний 
багатокомпонентний)

уп 12 1 266.83 15 201,96

6

Калоприймач 1693 стомічний 
2хкомпонентн.мішок відкр непрозор. 
фланець 60мм № 30 (НК 024:2019 - 31076 
Калоприймач для кишкової стоми 
відкритого типу, багатокомпонентний)

уп 10 1 809,11 18 091,10

1

7

Калоприймач 1779 стомічний 
2хкомпонентн. пластина , фланець 60 мм 
розмір для вирізання 10-55 см №5 (НК 
024:2019 -31071 Клейова пластина остоми)

уп 10 337,70 3 377,00

8
5205/05205 Уропрезерватив зовнішній №30 
НК 024:2019 45336 - Носивний 
сечоприймач з утримувачем сечі з

уп 19 1 809,11 34 373,09
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кріпленням на пенісі

9

Сечоприймач зі зливом 2000мл стерильний 
в інд уп №1 (НК 024:2019 - 
58921 Сечоприймач із зливним краном без 
кріплення до пацієнта, стерильний.)

уп 300 12,00 3 600,00

10
Пелюшка поглинаюча, розмір 60x90 см, 
№ 30 (НК 024:2019 60709 -  Пелюшка 
вбирає)

уп 12 262,50 3 150,00

11
Підгузки для дорослих розмір Ь (ЗО 
штук/уп) (НК 024:2019 11239 Підгузник для 
дорослих)

уп 165 442,50 73 012,50

12
Підгузки для дорослих розмір М (30 
штук/уп) (НК 024:2019 11239 Підгузник для 
дорослих)

уп 236 388,50 91 686,00

13
Підгузки для дорослих розмір Б (30 шт/уп) 
(НК 024:2019 11239 Підгузник для орослих) уп 20 373,35 7467,00

Всього : 510964,37
Загальна сума 510 964,37 гри. (пятьсот десять тисяч девятьсот шістдесят чотири гри. 
37 кой.)

Медико-технічні вимоги

№ Н айменування товару М едико-технічні вимоги

1

Калоприймач 17450 
стомічний
однокомпонентн. №30 
мішок відкр непрозор. для 
вирізання 10- 70 мм (НК 
024:2019 - 31075 
Калоприймач для 
кишкової стоми 
відкритого типу, 
однокомпонентний)

Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий, без 
фільтру. Кожен калоприймач повинен мати індивідуальний затискач. 
Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок, 
виготовлений з багатошарового поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла 
повинна мати додаткову панель з нетканого матеріалу.
Отвір для вирізання:
Внутрішній -  10мм;
Зовнішній -70мм - з можливістю вирізати до необхідного.
Пакування №30
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від 
строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, 
предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення 
закупівлі з обов’язковим зазначенням ID закупівлі.

2

Калоприймач 
однокомпонентний, кат № 
17500
Пакування №30 
(НК 024:2019 - 31075 
Калоприймач для 
кишкової стоми 
відкритого типу, 
однокомпонентний)

Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий. 
Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок, 
виготовлений з багатошарового поліетилену та вкритий нетканим 
матеріалом з обох боків. Мішок повинен мати індивідуальну застібку на 
липучках Hide Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно 
кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, повинен 
містити вбудований багатошаровий вугільний фільтр.

Отвір для вирізання:

Внутрішній -  12мм;

Зовнішній -75мм - з можливістю вирізати до необхідного.
Пакування №30
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від 
строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, 
предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення 
закупівлі з обов’язковим зазначенням ID закупівлі.

3
Калоприймач 
двокомпонентний 
відкритий мішок 3

Калоприймач стомічний двокомпонентний з непрозорим фільтром. 
Збірний мішок має бути:
закритим, з вбудованим фільтром для дезодоризації і евакуації газів;

2



фільтром, непрозорий 60 
мм. пакування: 10 штук в 
упаковці
НК 024:2019 31076 
Калоприймач для 
кишкової стоми 
відкритого типу, 
багатокомпонентний)

дренажним, з вбудованим фільтром для дезодоризації та евакуації газів та 
з великим евакуаційним рукавом (70 мм), що дозволяє евакуювати навіть 
густі відходи, і затискачем;
базова пластина із захистом шкіри і мішок з кільцем, обладнаним 
безпечним замком.
Двошарова будова мішка: внутрішній шар виготовлений з поліетилену, а 
зовнішній з обох боків мішка складається з сітчастої плівки з м ’якого 
нетканого матеріалу;
для уростоми із дренажним краном (L-M).
Пакування: 10 штук в упаковці
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від 
строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, 
предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення 
закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.

4

Калоприймач 13181 
уростомний, пластини 10- 
45 мм №5 (НК 024:2019 - 
31071 Клейова пластина 
остоми)

Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина тривалого 
використання (Long Wear), на фланці розміщені "вушка" для кріплення 
поясу, фланець 50 мм

Внутрішній -  10мм;

Зовнішній -  45 мм - з можливістю вирізати до необхідного.

Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.
Пакування №5
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від 
строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, 
предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення 
закупівлі з обов’язковим зазначенням ID закупівлі.

5

1758 уростомний мішок 
50 мм №20 (НК 024:2019 
- 31069 Мішок уростомний 
багатоком понентний)

Мішок уростомний(УРО), мішок відкритий прозорий, повинен містити 
вбудований антирефлюксний клапан, що запобігає зворотньому закиду 
сечі, діаметр фланцю 50 мм. Фланець повинен містити кільце-защібку, за 
допомогою якої мішок кріпиться на пластині Діаметр фланця на пластині 
та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №20

Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% 
від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, 
предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення 
закупівлі з обов’язковим зазначенням ID закупівлі.

6

Калоприймач 1693 
стомічний
2хкомпонентн.мішок відкр 
непрозор. фланець 60мм 
№30 (НК 024:2019 -31076 
Калоприймач для 
кишкової стоми 
відкритого типу, 
багатокомпонентний)

Калоприймач стомічний двокомпонентний Алтерна - мішок 
Мішок відкритий (що дренується), непрозорий, діаметр фланця для 
кріплення пластини 60 мм. Мішок, виготовлений з багатошарового 
поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову 
панель з нетканого матеріалу. Фланець повинен містити кільце-защібку. за 
допомогою якої мішок кріпиться на пластині. Діаметр фланця на пластині 
та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №30

Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% 
від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, 
предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення 
закупівлі з обов’язковим зазначенням ID закупівлі.

7

Калоприймач 1779 
стомічний 2хкомпонентн. 
пластина , фланець 60 мм 
розмір для вирізання 10-55 
см №5 (НК 024:2019 - 
31071 Клейова пластина 
остоми)

Калоприймач стомічний двокомпонентний - пластина.

Пластина, що має спіралевидну структуру адгезиву, на фланці 
пластини розміщені "вушка" для кріплення поясу, діаметр фланцю - 60 мм

Внутрішній -  10мм;

Зовнішній -  55 мм - з можливістю вирізати до необхідного.



Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.

Пакування №5
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% 

від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, 
предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення 
закупівлі з обов’язковим зазначенням ГО закупівлі.

8

05205/5205
Уропрезерватив зовнішній 
Пакування №30

Уропрезерватив зовнішній„що виготовлений із гіпоалергенного латексу, 
має потовщений гофрований зливний порт.що забезпечує безперебійний 
відтік сечі,навіть при сгинанні на 90 градусів. На внутрішню поверхню 
широкої частини сечоприймача пенільного самоклеючого нанесений 
адгезив,що забезпечуєнадійне кріплення. Кожний сечоприймач пенільний 
знаходиться в індивідуальній упаковці. Діаметр широкої частини 30мм. 
Пакування №30
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від 
строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, 
предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення 
закупівлі з обов’язковим зазначенням ГО закупівлі.

9

Сечоприймач зі зливом 
2000мл стерильний в інд 
уп №1 (НК 024:2019 - 
58921 Сечоприймач із 
зливним краном без 
кріплення до 
пацієнта, стерильний.

Мочеприймач повинен бути призначений для збору сечі у дорослих. 
Мочеприймач повинен бути стерильним.
Мочеприймач повинен мати перехідник мочеприемника стійкий до 
перегинів.
Мочеприймач повинен мати довжину дренажної трубки не менше 90 
см.
Мочеприймач повинен мати у мішку мочеприймача розміщений 
клапан зворотного потоку сечі, що запобігає потраплянню вмісту 
мочеприемника в сечовий міхур, що значно знижує ризик розвитку 
інфекції.
Мочеприймач повинен мати на мішку мочеприймача нанесене 
градуювання від 100 до 2000 мл, що дозволяє визначити обсяг вмісту. 
Мочеприймач повинен мати прозорі стінки мочеприймача, які 
дозволяють стежити за кольором вмісту.
Мочеприймач повинен мати в наявності зливний клапан, який 
дозволяє спорожнити мочеприймач для продовження терміну його 
використання.
3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на 
своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника, 
яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих 
електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені 
замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву 
замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер 
оголошення з обов'язковим зазначенням ГО про проведення закупівлі. 
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від 

строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист 
виробника.

10

Пелюшка поглинаюча, 
розмір 60x90 см 
Пакування 30 штук в 
упаковці
(НК 024:2019 6 0 7 0 9 - 
Пелюшка вбирає)

Розмір 60x90см 
Поглинання не менше - 1120 мл 
Повинні бути:
- надійні;
- з високим рівнем поглинання рідини;
- зовнішній шар - виготовлений з мякого нетканого матеріалу;
- поглинаючий шар - виготовлений з целюлози;
- захисний шар - поліетіленова основа, яка запобігає наскрізному 
протіканню.
3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на 
своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника, 
яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих 
електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені

4



замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву 
замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер 
оголошення з обов’язковим зазначенням ГО про проведення закупівлі. 
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від 

строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист 
виробника.

11

Підгузки для дорослих 
розмір Ь
Пакування ЗО штук в 
упаковці
(НК 024:2019 11239 
Підгузник для дорослих)

Підгузки для дорослих, розмір Ь: 
поглинальна здатність не менше 2410 мл; 
окружність в поясі (см) не менше 92-144;
Пакування не менше 30 штук в упаковці;
Підгузники повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозно- 
волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП), для швидкого 
поглинання вологи з утворювання гелю;
Внутрішня поверхня виготовлена з проникного нетканого матеріалу; 
Повинні мати вологонепроникну зовнішню поверхню.
Високі вологонепроникні бар’єри та еластичні манжети з боків;
Наявність 3-х еластичних резинок для щільного прилягання; 
індикатор вологонасичення підкаже, коли необхідно змінити виріб; 
повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів;
4 застібки.
3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на 
своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника, 
яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих 
електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені 
замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву 
замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер 
оголошення з обов’язковим зазначенням ГО про проведення закупівлі. 
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від 
строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист 
виробника.

12

Підгузники для дорослих 
розмір М
Пакування 30 штук в 
упаковці
(НК 024:2019 11239 

Підгузник для дорослих)

Підгузки для дорослих, розмір М: 
поглинальна здатність не менше 2102 мл; 
окружність в поясі (см) не менше 73-122;
Пакування не менше 30 штук в упаковці;
Підгузники повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозно- 
волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП), для швидкого 
поглинання вологи з утворювання гелю;
Внутрішня поверхня виготовлена з проникного нетканого матеріалу; 
Повинні мати вологонепроникну зовнішню поверхню.
Високі вологонепроникні бар'єри та еластичні манжети з боків;
Наявність 3-х еластичних резинок для щільного прилягання; 
індикатор вологонасичення підкаже, коли необхідно змінити виріб; 
повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів;
4 застібки.
3 метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на 
своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника, 
яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих 
електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені 
замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву 
замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер 
оголошення з обов’язковим зазначенням ГО про проведення закупівлі. 
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від 

строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист 
виробника.

13

Підгузник для дорослих, 
Розмір Б
Пакування 3 0 штук в 
упаковці
(НК 024:2019 11239 
Підгузник для дорослих)

Підгузки для дорослих, розмір 8, повинні бути: 
поглинальна здатність не менше 1539 мл; 
окружність в поясі (см) не менше 58-85;
Пакування не менше 30 штук в упаковці;
Підгузники повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозно- 
волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП), для швидкого 
поглинання вологи з утворювання гелю;
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Внутрішня поверхня виготовлена з проникного нетканого матеріалу; 
Повинні мати вологонепроникну зовнішню поверхню.
Високі вологонепроникні бар’єри та еластичні манжети з боків;
Наявність 3-х еластичних резинок для щільного прилягання; 
індикатор вологонасичення підкаже, коли необхідно змінити виріб; 
повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів;
4 застібки.
З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на 
своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками 
придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника, 
яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих 
електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені 
замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву 
замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер 
оголошення з обов'язковим зазначенням Ш про проведення закупівлі. 
Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від 

строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист 
виробника.___________________________________________________________

Заступник медичного директора з ЕТН: [єнко В.А.


